
 
TITEL Caleidoscoop, voorbereidende les 
Leerjaar PO groep 1, 2 en 3 
Type les Les van 45 minuten ter voorbereiding van de workshop ‘Caleidoscoop’. 

Lesduur 45 minuten 
Omschrijving van 
de les 

Een voorbereidende les aansluitend op de workshop waarbij de kinderen op 
verkennende en makende manier de tentoonstelling ‘Kijken naar jezelf als een 
caleidoscoop’ van kunstenares Sara Nuytemans onderzoeken.  
 
Wat is een caleidoscoop? 
Wat zie je door een caleidoscoop? 
Hoe maak je een mandala? 
 
De kinderen maken kennis met een caleidoscoop en ervaren dat de wereld 
anders en mooier wordt als je hier door kijkt.  
Ze ervaren hoe ze een mandala ontwerpen en deze inkleuren door vormen om 
te trekken.  
Ze reflecteren op elkaars werk. 
 
De kinderen werken met potlood en kleurpotlood (tekenen/ kleuren). 
De kinderen werken met omtrokken vormen die ze plaatsen omtrokken vormen 
op het vlak (omtrekken/ plaatsing). 
 

Onderwerpen caleidoscoop, kleuren, mandala 
Vakgebied Kunstzinnige Oriëntatie in aansluiting op het bezoeken van een tentoonstelling. 

Leerinhoud  

TULE Kerndoel 44 De kinderen maken kennis met een caleidoscoop (oriëntatie op techniek). 

TULE Kerndoel 54 De kinderen maken kennis met een mandala en ontwerpen deze zelf (plaatsing 
van figuren op het vlak). 
De kinderen tekenen met potlood en kleurpotloden (tekenen/ kleuren). 

TULE Kerndoel 55 De kinderen kijken/ luisteren naar en praten over hun werk en dat van 
groepsgenootjes (reflecteren).  
 

 

 

 

  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 25 minuten 
Presentatie/ reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer de bijlage ‘Caleidoscoop bijlage’ over de kunstenares Sara Nuytemans. 
Bestudeer de voorbereidende les ‘Caleidoscoop VL’ en de inhoud van het 
lesformat ‘Caleidoscoop (lesformat)’. Bestudeer de presentatie ‘Caleidoscoop VL 
(presentatie)’.  
Print voor elk kind 1 werkblad uit ‘Caleidoscoop VL (werkblad)’. Print er een paar 
extra uit voor het geval een kind een nieuwe wil maken of een tweede. 
 



 
Zet de volgende materialen klaar:  

- Per kind 1 werkblad 
- Potloden + puntenslijpers + gummen 
- Gekleurde potloden  
- Linealen 
- 1 Caleidoscoop (als deze aanwezig is) 
- Plastic bekers 
- Verschillende vormen die de kinderen kunnen omtrekken 

 
Zet de volgende technische materialen klaar:  
1. Beamer + laptop of Digibord. 



Inleiding / 
Oriëntatie  

Vertel: Jullie gaan binnenkort naar de tentoonstelling ‘Kijken naar jezelf als een 
caleidoscoop’ van kunstenares Sarah Nuytemans. 
Deze kunstenares heeft 5 bijzondere plekken gemaakt waarbij je jezelf op een hele 
andere manier kunt zien en voelen. Op één plek kun je je bijvoorbeeld wel een 
beetje als een zon in een zonnestelsel voelen en op een andere plek zie je jezelf 
op een mooie en bijzondere manier net zoals door een schoonheidskijker, ook wel 
een caleidoscoop genoemd. 
 
Start de presentatie ‘Caleidoscoop VL (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1: 
Vraag: Wat zie je? 
Antwoord: Je ziet een schoonheidskijker of caleidoscoop. Als je door deze kijker 
kijkt en deze ronddraait zie je prachtige kleuren en vormen. Als je door de 
caleidoscoop kijkt wordt de wereld anders en mooier. De kunstenares Sarah 
Nuytemans wil graag mensen anders naar de wereld om hen heen laten kijken. 
Dat doet ze door kunstwerken te maken die jullie gaan bezoeken. 
Voor de docent: Laat de kinderen door de caleidoscoop kijken als deze aanwezig 
is. 
 
Toon afbeelding 2: 
Vraag: Wat zie je? 
Antwoord: Het is alsof je door een caleidoscoop kijkt; je ziet de kleuren geel en 
paars. Het lijkt wel een stukje van de regenboog. Als je goed kijkt zie je allemaal 
cd’s die in cirkels naast en een beetje op elkaar liggen. Deze afbeelding is door 
een computer gemaakt. 
 
Toon afbeelding 3: 
Vraag: Wat zie je? 
Antwoord: Deze afbeelding is van een echte caleidoscoop genomen. Je ziet 
allemaal kleuren en vormen. Sommige stukjes zijn hetzelfde.  
Vraag: Wie weet welke voorwerpen die kleuren en vormen maken in de 
caleidoscoop?  
Antwoord: Die vormen kunnen door veel dingen gemaakt worden, bijvoorbeeld 
door kralen, glitters, paperclips, knikkers. Binnen in de caleidoscoop zitten spiegels 
die de vormen anders maken.  
 
Toon afbeelding 4: 
Vraag: Wat zie je? 
Antwoord: Een tuin met vogelhuisjes met vogels, vlinders en bloemen. Een 
speciaal computerprogramma heeft hier een afbeelding van gemaakt alsof je door 
een caleidoscoop kijkt. 
 
Toon afbeelding 5 en 6: 
Vertel: Hier zie je nog twee mooie caleidoscoopafbeeldingen. 
Vraag: Welke afbeelding vind je bijzonder en waarom? 
 
Toon afbeelding 7: 
Vraag: Wat zie je? 
Vertel: Dit zijn mandala’s. Een mandala is een tekening in een cirkel, waarbij 
stukjes hetzelfde zijn net zoals bij het beeld dat je ziet als je door een caleidoscoop 
kijkt. 
 



Opdracht Voor de docent: Laat afbeelding 7 op het digibord of de beamer staan tijdens de 
opdracht als voorbeeld voor de kinderen. 
 
Vertel:  
Iedereen heeft een vel A4-papier (werkblad) op zijn tafel liggen en potloden. 
Jullie mogen nu zelf een mandala bedenken en deze tekenen en inkleuren. 
Gebruik hiervoor verschillende vormen en trek deze over. Maak sommige stukjes 
hetzelfde. Je mag vormen over elkaar heen tekenen. Je mag lijnen trekken. 
Kleur als je ontwerp klaar is je tekening in. 
 
Als iedereen 1 mandala heeft gemaakt, gaan we kijken wat iedereen heeft 
getekend. Ben je eerder klaar dan mag je nog een mandala bedenken. 
 
 

Presentatie/ 
reflectie 

Laat de kinderen de mandala’s zien aan elkaar. 
 
Vragen:  

- Hoe ging het mandala tekenen? 
- Wat valt er op? 
- Welke mandala vind je bijzonder? En waarom? 

 
  

 
 


